
1985 FEBRUAR 1
Nemreg egy baratommal a I ' M
kisvallalkozasok szarmt6gepe- mm m
siteserol beszelgettiink.

^ fiSS^tfVB
*

I
zo, megpedig a kisvallalkoza-

^
j^M^^j^^? Bjfcl

el hogy mas vallalkozasok W ^V^d^^
konyvelesi, gazdalkodasi • m\\¥ ^£
iigyeit intezi, s ezekben ad SMx'lJK^ly
hasznos es haszontalan tana- mwfEMw
csokat. Gondoltam, hogy anttv ^S^X****
szamszaki embert nem lehet B^B^V

'

nehez meggyozni a szemelyi flHB
szamitogep hasznossagarol, mSk wStfe^
hat ugy forditottam a beszel- I ^^^sw
getes menetet, hogy szoba \jm ^^^B Br™^*^«*
hozzam, vajon ok miert nem T^^B
hasznalnak szamitogepet.
Nem lenne-e erdemes munka-J||L|^
jukat gepesiteni - kerdeztem.^^^^^^^ g^^»^'<%®

Egyfelol magat a mechanikus ^SBH^^fc^ J§
szamolasi muveletsort geppe,.^^^^B^^^^
vegeztetni, masreszt a konvve. -^^^^^^Sl^M^^^fcMMM
lesi ,,trukkoket", leheto-

segeket gepre vinni, s ily ^j^S^^^*^
modon mar egy bonyolultabbf^JI^
nagyobb dontest igenylo tev6vs=2^
kenysegben tanacsadokent
igenybe venni a gepet mint jggg
segitotarsat. \V ^^^^

Hiszen logikusnak tunik ax. _ —
gondoiat, hogy egy add- ^^^^^^
bevallas elkesziteseben nem egyfele variacio letezik, vannak
dolgok. amelyek igy is konyvelhetok, meg ugy is, s a szabalyok,

a rendeletek is adnak lehetoseget bizonyos dontesek leg-

elonyosebb meghozatalara. Ezenkfvul kintrol erkezett infor-

macioink is vannak arrbl, hogy effdle munkakban sokfele

hasznalnak mar szamitogepet, s nem is egyfele kesz progra-

mot arulnak Myen celra.

Leven, hogy nem vagyok gazdasagi szakember, nem tud-

hattam, s nem is gondoltam, hogy erne logikusnak tuno gon-

dolatom megvalosulasa mifele akadalyba utkozik. Nem tud-

tam, s igy azt sem ertettem, hogy miert nem arulnak szamitas-

technikai kisvallalkozasok tucatnyifele kbnyveloprogramot,
adobevallasi tanacsaddt, donteselSkeszitot nalunk is^A valasz

lenyegesen egyszerubb, mint gondoltam. Egyszeruen^ nem
tartja erdemesnek sem a programozo, sem a konyvelo gm,
hogy ilyen programot kidolgozzon, kidolgoztasson. Mert mint

baratom mondta, mire egy ilyen program elkeszulne, mire a

hasznalhatosaga beigazolodna, s ily modon piaca lenne, a

programot mar el lehetne dobni, s helyette ujat Irni. A kony-

velesben, az adozasban kovetendo szabalyok ugyanis oly

BELULROL

: ' ' gyakran valtoznak, hogy

^
BSEBE

|

gyakorlatilag evente kellene uj

I]k\7vi«j^^Tl^ szaklapokban - igy az Otletben

ff\\ mLmmW\mW'iy is - a szabalyozok tul gyakori

JU^^^llUSaWmW/S valtozasarol, a jogszabalyok

W^-W^^*J lmJ^TtWA \ irdatlan dzsungelerol.

^IJt^# ^ mindez persze mar nemcsak
**^££^:-%'W^JD^^m* a kisv^ ,,a,koz^sok ' s nemcsak
^^^^^^ ^^^3 a kon yve,es gepesiteset ne-

heziti. A szamitogep
hasznos eszkoz lehet, lehetne

^ X ^3 a gazdasag Iegkuldnb6z6bb
^ M szferaiban. az iigyvitelben

-^"'- ^^l eppugy mint a muszaki
- ^ \ munkaban vagy masutt.

HMMHHHB^ ^ - ^ Am annoz *
n°9V ez a hasznosmHB^ '' «# ^^Sl- ?

" eszkoz hasznot hajtson, hogyHMH^
"^irtir

^ ^g* termeloerove valjon, ahhoz

^MWHfc programok kellenek.

^^Br^ ^^^fcr- A programhoz pedig sokfele^JwBl szabvanyra. szabalyozora.
m&H&9BB&Bmm^_

t^^fc^" rendeletre, eloirasra oda kell

figyelni.

Marpedig - s ez is hozza-

tartozik az igazsaghoz -

— programot, komoly elemzo,

-L^^g^> donteselokeszito vagy eppen

^^^^^m^Sj^SS^F elemzo munkat vegz6, segito
^^^~^̂ ^^JLJ programot nem lehet ket perc

alatt s ket forintert elk^szlteni.

£pp »gv nem lehet egy j6l elkeszitett programot percenkent

atirni. alakitgatni.

Ma ott tartunk, hogy a gepek kezdenek megszokotta, minden-

napos eszkozze valni nalunk is. Ma ott tartunk, hogy keressiik

azokat a teruleteket, konkret feladatokat. amelyekben a sza-

mitogep visszateritheti az arat. S ma ott tartunk, hogy ennek

a tevekenysegnek a kiteljesedesehez bizonyos feltetelek meg-

teremteset alapveto celkent kell elfogadni. S ezek koze a fel-

tetelek koze eszerint fol kell venniink azt is. hogy bizonyos

szabalyozok ritkabban kellene hogy valtozzanak. S hogy to-

vabb menjek, ezt el is kellene hitetni az emberekkel. Azaz

ahhoz, hogy a baratom meg merjen rendelni nem kis penzert

egy programot egy szamitastechnikai kisvallalkozastol, ehhez

hinnie kellene abban. hogy az adozassal. konyvelessel kap-

csolatos jogszabalyok a kovetkezo harom evben nem valtoznak.

De tessek megmondani, hogy a rugalmas gazdasagpolitika

valtozo szabalyozoit ismerve, bizhatunk-e ilyesmiben ? Hat

tessek, ismert egy skizofren dilemma, amelynek megoldasa-

ban tanacsot ker olvasoitol a szerkesztfi:
Angya/osi Laszlo

{J)
Hlroldal- amelyb6l megtudhatjak, hogy nem minden Commodore 64 - ami ugy nez ki

© Zsebsz6mol6g6p a HT-n - a gepnyer6 palyazat elso feladata legjobb programjamak egyike, nem minden tanulsag nelkul val6

@ Programaj&nlat - egy jatek a Prim6ra Futkarozas clmmel

© Vallatd-hozzAszdla's - egy olvas6nk megfrja mindazt, amit a gepkonyvbol nem tudott meg. de rajott

© Sorvezetd lebegopontos antmetika a Spectrumon II. - egy fras. amely mar a mult honapban elkezdodott

© Puska a HT-re - amely egy lapon tartalmazza a HT BASIC legfontosabb tudnival6it

© Tava/yi hd - nemi osszegzes a tavalyi ev mikroszamft6gepes torten6seir6l - a Byte alapjan

© Hardverdtletek - eziittal egy olyan otlet, amely a C 64 folhasznal6it gyakori bosszusagt6l szabadftja meg !

Nines tobb£ lemerevedett Commodore

© Posta - amelyben elbujtattuk telefonos szolgalatunk legkozelebbi id6pontjat is

© Primo-nyerd - a masodik feladat sem nehezebb. mint az els<5 volt!
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Orankent haromezer szavas sebess6ggel k6-

pes japan nyelvr6l angolra forditani egy a

kozelmultban Japanban kifejlesztett szami'td-

g6pes fordit6 berendez6s. A kdzel sz6zezer

dollart 6r6 technikai ujdonsag azonban a

finomsagokat kev6sb6 k6pes 6rz6kelni, ez6rt

szuks6g van m6g az ember kozremukbd6s6-
re, aki a lefordi'tott szoveget v6gleges for-

ma>a £tirja, szerkeszti. -

Cm
Egy Miamiban dolgozd vamtiszt lesz az els6

aldozata az uj szami't(5g6pes titokv6delmi

torv6nynek. amely 1984 okt6ber6ben I6pett

hatalyba az Egyesult Allamokban.
A vamtisztet tavaly okt6berben tartdztattak le

azzal a vaddal. hogy illegalisan kapcso(6dott
egy allami szamftdg6prendszerre 6s felhatal-

mazas n6lkul adatokat mtidosltott annak adat-
bazisaban. Mint a nyomozas soran kiderult.

az adatm6dosftas nem 6nc6lu volt, hiszen
a vadlottat 6s k6t buntarsat 1 60 000 dollarhoz
juttatta. Az uj tdrv6ny szigorusagara jellemz<5.

hogy ez6rt,a buntett6rt 25 6v borton 6s
30 000 dollar p6nzbfrjag szabhatd ki.

Mint ismeretes. az IBM 1984 augusztusa-
ban jelentette be az IBM PC AT szamftd-
g6p6t. A g6ppel egyutt beig6rt haldzati

szoftver. az ezt tamogat6 PC- DOS 3.1 ope-
rands rendszer verzi6, a XENIX tobbfelhasz-
nal6s valtozata k6sik. 6s csak 1985 els<5 ne-
gyed6v6re fg6rik ezeknek a term6keknek
piacra hozatalat.

A Personal Computing szami'tastechnikai

szaklap mindazonaltal megvizsgalt egy IBM

PC AT mikroszami't6g6pet 20 Mbyte-os me-
rev lemezzel 6s 1.2 Mbyte-os floppy lemez

hatt6rtarral. A prdbak soran kiderult. hogy
az IBM PC AT, 80286-os mikroprocesszora-

nak koszonhetfien. sebess6get legalabb k6t-

szeresere novelte. Ez elegend<5nek bizonyult

ahhoz, hogy az IBM rivalisa. az AT & T

szem6lyi szamltdg6p6hez viszonyitva is gyor-

sabb legyen.

Kis fed6lzeti szami't6g6pet fejlesztett ki ga-
bonakombajnokhoz a mezflturi Magyar-
Mongol Baratsag Tsz szakembercsoportja.
A kombajn vezet<5fulk6j6ben elhelyezett be-

rendez6s folyamatos informacidt szolgaltat

a vezetflnek a kombajn egyes egys6geinek
allapotardl. javitva ezaltal az elv6gzett mun-
ka min6s6g6t. £

m

A Skala Budapest Nagyaruhaz masodik
emelet6n mikroszamit6g6pes szoftvert aru-

sit6 bolt kezdte meg mukod6s6t a kozel-

multban. A Commodore 64 szem6lyi szami-
t6g6pre k6szult programok segits6g6vel sz6-

mos gazd6lkodasi. nyilvantartcisi feladatot

oldhatnak meg vallalataink. int6zm6nyeink.

bit: egy kettes szamrendszerbeli holyi6rtek (0 vagy 1)
byte (ba^t): 8 bitbfil all6 meradna ..egyseg"
gepi k6d: a g6p saj£t nyelve. a BASIC utasitSsokat el6szor erre fordltja le. csak azutan tudja vegrehajtani
hardware (hardver) a gep muszaki-fizikai ..teste"
interface (interfejsz)

: mas gepekhez vagy penfendkhoz val6 kapcsolddasi Iehet6seg
memdria: adatok es programok t^rolasara szolg^ld egyseg
mikroprocesszor (CHIP): a mikrogep ..lelke". a gep mukddeset vezerl6 integr^lt aramkor
nagy felbontasu grafika: ha a gep a kepernyfln sok pontot tud kulon megjeleniteni
periferia: a g6phez csatlakoztathato megjelem'to. tSrold es adatbeviteli eszkozok
program: feladat vegrehajtasa>a bsszealiitott utasftSssorozat
RAM (angol betuszd)

:
a gepet haszn4l6 szamara teljesen hozzaferheto (felulirhat6 es kiolvashatd) memdna-

terulet

ROM (angol bet(jsz6) csak kiolvashat6 mem6riaterulet. amely a gep programozhatbsagat biztosit6 tud^s-
anyagot" tartalmazza
software (szottver): mmdaz. ami a gepbe ..beletrhatd"
szintaxis: a programirasra vonatkozd formai szabalyok osszessege

Tizenkilenc mikroszam(t6gepet vettek hasz-
nalatba a Budapest) Kozleked6si Vallalat

kozponti reszlegeiben. A mikrog6pek alkal-

mazasatbl a ffivaros kozleked6s6t meghata-
roz6 vallalat szolg6liat6sainak tovabbi javu-
lasat v6rj6k. Hasznos segfts6get nyujthatnak
az uj g6pek a forgak>mszervez6s. a g6pjarmu-
uzemeltet6s. az anyaggazdalkodas. a menet-
rendszamftas. a munkaid(5beosztas terulet6n.

Uj BASIC-tanfolyamok indultak januarban

6s februarban tobbek kozott a MOM Mu-
vel6d6si Kozpontban, • a k<5b^nyai Pataky

Istvan Muvel6d6si Kozpontban 6s a Gaz-
muvek 6budai Muvel<5d6si Haz^ban. Mig a

MOM-ban csak 6ltal6nos iskolfooknak szer-

vezt6k a programot. addig a masik k6t tan-

folyamon nines korhatan kotdtts6g. A k6-

banyai tanfolyamot nyolchetesre tervezt6k.

melynek a r6szv6teli dfja nyolcsz6z formt.
A Szigetv6ri Allami Gazdasag tehen6szei ta-

karm^nyoptimalizalasi szoftver, illetve sza-
mft6g6p segits6g6vel biztosftj6k, hogy a gaz-
dasag gorosgali uzem6ben minden teh6n az
optim6lis abrakadagot kapja. Az uj m6dszer
bevezet6s6vel jelentflsen n6tt az 6llomany
tejtermel6se. mikdzben csokkent a takar-

m^nyfelhasznalas.

OH-860 tfpusjelz6ssel digitalis rajzol6g6p
sorozatgy6rt6s6t kezdt6k meg a Radelkis
Szdvetkezetben. A fontos importkivalt6 sza-
mi'tastechnikai eszkoz jellemzfije. hogy min-
den hazai forgalomban lev<5 szamft6g6phez
csatlakoztathat6. Kul6nb6z<5 sz6mit6stechni-
ka-alkalmaz6 v6llalatok 6s int6zm6nyek meg-
rendel6s6re mintegy szaz darab berendez6s
k6szul el a szdvetkezetben a masodik ne-
gyed6v v6g6ig.

1

A Mitsubishi Tredia notesz nagysagu sza-

mi't6g6p azzal keltett meglepet6st. hogy 80
soros. 25 oszlopos foly6kony kristalyos kep-
erny6t ad 24 kbyte-os RAM -szami't6g6p6-

hez. A konfiguraci6hoz tartozik m6g egy
mikrokazettas olvasd. egy modem, egy vo-
nalkdd-olvasd es egy ROM cartridge csat-

lakoztat6si Iehet6s6g. A belsfi elemek lehe-

t6v6 teszik a g6p 8 oras mukdd6s6t. A g6p
ara 1200 dollar.
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A gepet a m£r jocskan elavult VIC k<v3l!asara

terveztek, de ugy tunik - daca>a a kisebb

memrtnanak - melt6 versenypartnere lesz

elodjenek. a C 64 -nek is. Bar a joystick

csatlakozok megvaitoztat£sa eleg kellemet-

lenul erintette a jatekpiacot, a PCT megts

ezen a t6ren j6sol nagy jov<5t a C 16-nak.

Ezt latszik aiat£masztani. hogy \6 neh£ny

szoftverhaz kezdte meg a j^tekprogramok

kidolgozasat - a szukseges szoftver- hotter

tehat hamarosan osszeall. A kezdflcsomag

ara (ebben benne van a szalagegyseg is)

AngliSban 139.95 font, ami vegre a Spectru-

mehoz hasonld alacsony a>.

Colorado Springs-i Information Storage

Inc. aprilisra tervezi optikai uton olvashat6

Iemezegys6geinek megjelenes^t. Ezeket az

egysegeket ..egyszer frjak". ..sokszor olvas-

s£k". A Iemezmeghajt6 egyseg csere!het<5

100 megabyte-os 5 1/4 colos lemez cart-

ridge-eket haszn£l. A Iemezmeghajt6 egy-

segek ara 600 dollar korul lesz. a lemez-

csomagok ara 40 dollar korul varhat6.

A Personal Computing Today kinpadra fek

tette a Commodore uj adujat,a C 16-ot. Agep
muszaki adatai roviden: 6502 kompatibilis

7501 tipusu mikroprocesszor, 16 K RAM.
melybfil 12 K BASIC munkaterulet. Kettle

grafikus uzemmod: 320x200 keppont es

negy szfn minden karaktermez6ben. vagy

160x200 keppont es negy szfn minden

karaktermez6ben. Hangkeltesi lehetflseg: ket

darab negyoktavos hanggenerator es egy

zajgenerMor.

A C 1 6 kuls6re megegyezik a C 64-gyel. csak

a doboz szurke szfne jelzi. hogy m£sik geprfll

van sz6. A billentyuzet csoportositSsa kisse

megvaltozott. A kurzormozgato billentyuket

egym£s melle tettek. ami ugyan szokatlan

lesz a f6gi Commodore-felhaszn£l6knak.

viszont ketsegki'vul celszeru m6dosi'tcis. Az

angol szaklap az uj gep fa hianyossagakent a

csatlakozbkat jelolte meg. A C 64-en talal-

hat6 standard D9 joystick aljzatok helyett

kisebb. kerek csatlakozbkat alkalmaztak.

melyekhez csak a Commodore gyartmanyu

Super joystick hasznalhat6. MegvSltozott^a

magnetofoncsatlakoz6 is. a C16-tal nem mu-
kodik sem a r6gi 1530-as. sem a CZN sza-

lagegyseg. Ez azonban nem jelent probl^mat.

mivel az uj sza*mft6g6phez magnetofont is

mellekelnek. (A C 16 egyebkent szinte sem-

milyen vonatkoz£sban nem kompatibilis a

C 64-gyel.) Megszuntek a felhaszn£l6i por-

tok, ezek szerepet a cartridge-csatlakoz6

vette at.

Az uj tfpusu csatlakoz6k alkalmaz3s£t a c6g

ut6lag azzal indokolta. hogy a C 16-ot ere-

detileg a legujabb Commodore Plus 4 gep-

pel azonos kivitelure terveztek. Ez a g6p
viszont kisebb burkolatot kapott. aminek a

•

h3tlapj£n nem fertek el a nagyobb. r6gi

csatlakoz6k. A C 16-ot k6s<5bb ugyan na-

gyobb dobozba szereltek. de nem lett volna

esszeru egyid6ben ket gepet kulonboz6

csatlakozokkal piacra dobni.

Hasznos szolgaltatas a RESET gomb. ami

mar nem a megszakitask^rest hasznalja,

hanem kozvetlenul a processzorral van osz-

szekotve. Lenyomasa az osszes Basic-mu-

tat6t nullazza. L^tszolag tehat elvesz a RAM-
ban lev<5 Basic program, valojaban viszont

tovabbra is a mem6naban marad es egysze-

ruen visszanyerhetfi. Sajnos a t£pegys£g

meg mindig a gepen kivul helyezkedik el. bcir

a k^szulekben elegend<5 hely allt volna ren-

delkezesre.

A kisebb-nagyobb hardverhi^nyoss^gokat

ellensulyozza a kitun6 Basic interpreter.

A Commodore gepeknek mindig a Basic

volt a gyenge pontjuk. azonban a C 16 ki-

vivta a PCT elismereset. A grafikai utasit£sok

celszeruek 6s van is bel6luk sz6p sz^mmal.

A felhasznalonak 16 szfn 8-8 arnyalata all

rendelkez6sere. A megszokott grafikai utasi-

ta"sokon ki'vul neh^ny kulonleges is fellelheto\

A C 16-nak nines hardver sprite kezelese.

ezt szoftver uton vegzi. (Sajnos emiatt lassu.

tehat nem haszn^lhatb nagyobb alakok moz-

gatasara. holott epp erre szantak.)

Vannak diskkezeIC utasftasai. a Basic-ban

kevesse elterjedt. am celszeru cikluskepz<5

szerkezetei (DO. . WHILE es DO. . .UNTIL)

es formatumos outputja. Lehets6ges a deci-

malis-hexadecima'lis konverzi6. ha pedig va-

laki szbvegkezel6 programokat akar irni,

szokatlanul nagysz£mu stnngmuveletben va"

-

logathat. A programozo munk^ja"t segfti ne-

hany olyan szolga*ltatas. mint az ujrasorsza-

moz6. vagy a nyomkdvet6 funkci6. A C 16-

nak van be^pftett monitorprogramja is. mely

elter6en az eddigi gyakorlatt6l egy assemblert

is tartalmaz.

A NEC elektronikai ceg bejelentette az uj

jiPD7281 D chipjet. amely az els6 nem
Neumann-fele. egyetlen chipen <etez(5 kep-

feldolgoz6 processzor. A 7281 -es 5 millid

muveletet hajt vegre m^sodpercenk^nt. Tobb

ilyen processzor 6sszekapcsolasa"val novel

-

hetc5 ez a teljesitmeny.

Tokioban bejelentettek. hogy a japan kul-

kereskedelmi es ipan miniszterium feloldotta

az eddigi exporttilalmat a szemelyi szamltb-

gepek egyes fajtamak a szocialista orszagok-

ba torten<5 eladasara. A szigetorsz^g leg-

nagyobb szamft6gepgya>t6ja. a Fujitsa pe-

dig kozolte. hogy uj sz^mit6gepe gyorsabb,

mint a vilag barmelyik komputere. Az uj

szuperberendezes m^sodpercenkent egymil-

hard muvelet vegrehajta"sara kepes. Ugyan-

csak tokioi hir. hogy Teleport neven egy

tavkozlesi muholdhoz kapcsol6d6 nagy in-

formaci6feldolgoz6 es -tov^bbltb rendszert

helyeztek uzembe. A Teleport foldi ba"zisa

szamit6geprendszerekb6l es ad6-vev6 an-

tennak egyuttes6b6l 611.
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Ime, igeretunkhoz hiven, kozreadunk egyet a HT-G£PNYERO elso fordulojara (zseb-
szamologep-szimulacio) erkezett palyamuvek kozul. Nem ugy, mint egyertelmuen a
legjobbnak tartott programot, hanem mint a legjobb programok koziil a legrdvidebbet,
legelegansabbat. S kiseroul huen kozoljuk a programhoz mellekelt rovid leirast is,

egyreszt hogy segitsen a program megerteseben es hasznalataban, masreszt, hogy
peldat mutassunk sok szakkornek : korulbelul ilyen leirassal illik egy programot valahova
elkiildeni (vagy persze meg reszletesebbel). Ugyanis a szikkorok fele egyaltalan nem
kuldott a programhoz lelrast! Kivetelesen elneztuk az ilyen (a feladat kiirasaba is

iitkozo) rendellenessegeket, de igerjiik, hogy ha maskor is lesz ilyen jellegu palyazat,
sokkal szigorubbak leszunk!
S most kovetkezzek a budapesti Piarista Gimnazium palyazati anyaga:

A szamologdp-szimulalo program ismertetSse

f. A program hasznA/ata

A program egy ,Jengyel modszerrel" mukodo szamologepet szimulal. Ez a modszer
azt jelenti, hogy a beirt szam az akkumulatorba keriilt, onnan vagy a stackbe vagy a
memoriaba jut, vagy folulfrodik: a binaris muvelet a stack tetejen levo es az akkumu-
latorban levo szammal vegzodik, az unaris muvelet pedig az akkumulatorban levovel.
Az eredmeny az akkumulatorba keriil. 6s ez irodik ki a displayre.
Figyelem: a ,,lengyel modszerrel" dolgozo kalkulatorokban nines egyenlosegjel

!

(PI. a Hewlett-Packard gepek.)

Pelda binaris muvelet elvegzesre:
5+4 kiszamitasa: 5 EN( =NEW Line) 4+

Unaris muveletre:

VTkiszamltasa: 2 SQR (=V)
A gepnek 10 memoriaja van; a memoriakezelo utasitas ut£n beutott egyjegyu szam
jelzi, hogy melyik memoriaval dolgozunk.

1 'PIARISTA GIMNAZIUM, BP.
A S2AKK0R, 1 . FELADAT
HT-1888Z, ELSO KI ADAS

2 GOSUB 2869
19 CLS ! CLEAR588 I DEFINTB-V i DEFDBLA , P ,W
29 MAX«58iP2«l . 5797963* i CW«" 9 1 23456789 ,/9 CHRS ( 3 1 > CHRS < 1 3 ) " PRX I SCTGLV* -« 1 1

0

><'/.* iDP-278 i IP«DP+64iMP-IP*4tEP-416iDS-CHRS<282)
39 DIMW<MAX) ,WM<9) , SS< 1 ) , INS< 1 ) , ESC 9) ,MS<4) i SS< 9 )«" -

" » INS< 9 )-" " t INS< 1 )«" INV"
49 F0RI«lT09iREADES< I ) iNEXTI : README < 1 ) ,MS(2) ,MS<3) ,MS<4)
59 F0RI-9T04: PRINT, , K" j I |

,
• *" | I *5 | iNEXTI

69 PRINT
,

, SP«" ,
" < SP)*" i PRINT9262 , HT-35" | I PRINT9326 ,

" CALC" j PR I NT9458 , "MADE IN H
UNGARY"
79 F0RI-9T052 i SET( I ,19) |8ET<1 ,19) iSETCI ,43) :NEXTI i FORI -1 9T045 : SET< 9 , I ) :SET<52,I)
J I FI < 1 9 , SET< 24 , I

)

88 NEXT

I

99 F0RI-9T06: J«64#H>51

8

i READPS , QS : PRINT9J.PS ; : PRINT9J+33 , QS j :NEXTI :G0T0399
199 DATA DIVISION BY 2ER0,X<8 IN SQR,X<-8 IN LOG, ILLEGAL TG, ILLEGAL INU SIN/INv
COS, ILLEGAL BASE, STACK EMPTY , STACK FULL , OVERFLOW , CLR* , STO* , RCL* , EXC*

I

119 DATA 1/x
129 DATA I NY
139 DATA PI
149 DATA "CLR* 7
159 DATA STOW 4
168 DATA RCL* 1

178 DATA EXC* 8

288 ' CS«INKEYS,
228 CS^INKEYS: IPCS'

EXS EN
sin cos tg
SQR lg

6

OFF 0N,R
CE, I

t .P

#,>

*9%

5 6
2 3
. /
C-CODE(CS)
" "THEN228

X
s
u

4

1

NL
C
G

7

5
2

SPC CLR
T 9

238 F0RC= 1 T035 : I FCS-M I DS < COS , C , 1 ) , RETURN
248 NEXTC:G0T0228
258 ' ERROR
268 PRINT9DP ,

" Error " | E f i PRINT9EP , ESC E>

;

278 G0SUB288 J I FC< 1 40R1 5<CTHEN278ELSE368
388 ' FOCIKLUS
318 SP=8 :AC-8 z G0T0948
328 AC-8
338 IN*8
348 G0SUB688 :G0SUB288 : I FC- 1 THEN328
358 IFC<12THEN588
368 IFC<21 ,0NC-1 1G0T0468 ,328 ,398 ,318 ,418 ,428 ,438 ,448 ,458
378 IFC<27THEN788
388 I FC<32THEN888ELSE988
398 PRINT9DP,CHRS<282) j : F0RI«8T09 iUM( I )-8 iNEXTI
395 G0SUB288 : 1 FCO 1 5THEN395ELSE31 8
488 ' SPECIALIS FUNKCIOK
418 IFSP»MAX,E-8:G0T0258ELSESP=SP+1 :W< SP)«AC i G0T0338
428 AC«3. 1415927* :G0T0338
438 I FAC-8 , E-

1

i G0T0258ELSEAC- 1 */AC : G0T0338
448 IFSP«8 ,E«7iG0T0258ELSEW*W<SP) iW< SP)-AC : ACHJ : G0T0338
458 IN»1-IN:G0T0348
468 AC—AC tG0T0338
588 ' IN ACCU
518 FP«8 :SA«1 i IN-8 :A»«" " IG0T0535
528 G0SUB658 s I FC> 1 2 ,AC«VAL< S*< SA) +AS) :G0T0358
538 G0SUB288
535 IFC-1 1 , IFFPTHEN538ELSEFP«1
548 IFC<12, IFLEN<A*)«8+FPTHEN538ELSEA*«A*+C*
558 IFC-12,SA=1-SA
568 G0T0528
688 ' DISPLAY
618 PRINT9EP , CHR*< 229 ) } i PRINT9355 , SP | i PRINT9373 , D* | i PRINT9373 ,W< SP) j iSA-1 iA*-STR
»<AC)
629 I FAC- > 1 D80RAC<— 1 D8 , E-9 i G0T0259
625 IF-lD-8<ACANDAC<lD-8,AC-9
638 IFLEFT*<RIGHT*<A*,4) ,1)-"D" , At-LEFT*< A* , 1 )

. *STRING*< VAL< RI GHT*< At , 2) > -1

,

B

8")tMID*(At
l 2,l)^MIDS<At,4) lAt-LEFTt < At , LEN< AS) -3)

649 A*-LEFTS(AS, 19) lAC-VAL(AS) i I FRI GHTSC AS , 1 )-" .
,AS-LEFTSC AS , 9)

639 PRINT9I P , I NSC IN) j i PRINT9DP , R I GHTS< * " SS < SA ) AS , 1 9 ) | I RETURN
789 ' SZIMPLAP0NT0S FUGGVENYEK
719 X-CSNG(AC) i 0NC-29*6»ING0SUB729 , 739 , 749 , 759 , 760 , 778 , 723 , 735 , 745 , 755 , 763 , 775 1

A

OCDBL(Y) IG0T0339
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Zsebszamologep a HT-nllyen utasftasok:

CLR#( = 0) -torles
STO#(=>) - tarolas
RCL # (=<) -e!6hrvas
EXC # ( = %) -82 akkumulator (kijelzfi) ertekevel csereli a tartalmat

A stackben 50 hely van. A stackkel kapcsolatos utasftasok:

(nyomdgombok)
EN ( =New Line) - az akkumulator tartalm&t befrja a stack tetejdre (a tobbit eggyel

melyebbre teszi)

EXS ( = X) - felcsereii a stack tetej6n I6v6 szSmot az akkumulatorban I6v6vel

A szamologepet az OFF ( = Space) utasftassal lehet kikapcsolni. ezzel torlodik az osszes

adat ; bekapcsolas az ON (= Clear) bilfentyGvel tort^nik. A CE (=@)utaslt6s az akkumu-
latort torli. A fiiggvenyek inverzet az INV ( = 1) utasftassal kepezhetjiik a fiiggv6ny

billentyujenek lenyomasa elott.

A felhasznalas megkonnyrt6se e>dek6ben szerepel a programban is ez az utmutato.

2. A program fel6plt6se
A program a (vege>e irt) hasznalati utmutat6val kezdodik.

10-170 sorokban a vSltoz6k definialasa, kepernyo rajzoltatasa szerepel:

300-400 sorokban a szimulalast vezerlo fdciklus talalhato, innen van elagazas az egyes

specialis feladatokat vegzd szubrutinokba. amelyek a kovetkezok:

200-240 felhasznalo kdzleseinek ertekelese (billentyuzet)

250-270 hibajelzesek
400-450 specialis funkciok
500-560 akkumulatorkezeles
600-650 k6pernyokezeles
700-775 unaris mGveletek (fiiggvenyek)

800-890 biner mGveletek
900-990 memoriakezeles

729 Y«=SIN<X) t RETURN
725 1FABS<X) >1 f E«5:G0T0259
727 IFABS<X)>.99999,Y«SGN<X)*P2ELSEY«ATN<X/SQR<1-X*X)

)

728 RETURN
739 Y=C0S<X) : RETURN
735 G0SUB725 s Y—P2-Y : RETURN
749 IFC0S<X)=9 , E»4 : G0T0259ELSEY=TAN<X) t RETURN
745 y=ATN(X) : RETURN
759 60SUB769 :Y«Y/L0G< 19) : RETURN
755 fmt 9 CX: RETURN
769 IFX>9 ,Y«L0G<X) : RETURNELSEE-3 : G0T0259
765 Y=EXP(X) {RETURN
779 IFX<9,E«2:G0T0259ELSEY«SQR<X) : RETURN
775 Y«X«X: RETURN
899 ' BINER MUVELETEK
819 IFSP=9 ,E=7:G0T0259
829 0NC-26G0SUB859 , 869 , 879 , 889 , 899

839 SP-SP-l :G0T0339
859 AC*W ( SP) AC : RETURN
869 AOW(SP) -AC : RETURN
879 AC«=W ( SP ) *AC : RETURN
889 IFAC=0 ,E=1 :G0T0259 : ELSEAC=W( SP) /AC : RETURN
899 W=W(SP) : I FW«9ANDAC > 9 , AC«W : RETURNELSE I FU<*9 ,E*6:GOTO250

895 I FLOG(UJ) »AC ) 79 , E*9 : G0T0259ELSEAC«WC AC : RETURN

999 MEM0RIA
919 N-C-31 :PRINT3MP,M*(N)

;

929 G0SUB299 : I FC> 1 1 THEN929ELSE I FC-l 1THEN949
•739 M=C-1 : PRINTM ; : 0NNG0SUB969 , 979 , 989 ,

999

940 F0RI=9T04:J«64»I+37:PRINT9J,D*; : PR I NT 3J ,UIM( I ) ; : PR I NTSJ* 1 6 , D* ; i PR I NTSJ 1 6 ,
U)M<

145) { :NEXTI :PRINT3MP, " "j:G0T0339
969 WM(M)«9 {RETURN
979 UM(M>~AC: RETURN
989 AC=WM<M> {RETURN
999 MHCH) :LIM(M)=AC :AC=U: RETURN
2999 CLS : PRINT" KER HASZNALATI UTASITAST? < I/N) 1

29 1 9 A*= I NKEY* : I FA*= "
" THEN29 1 9 ELSE I FA* <> " I" , RETURN

2030 CLS:PRINT"
A PROGRAM EGY LENGYEL M0DSZERREL MUK0D0 KALKULATORT SZIMULAL.

EZ AZT JELENTI, H0GY A PROGRAM EGY STACKKEL D0LG0ZIK, A BINER

MUVELETEKET A STACK TETEJEN LEV0 ERTEKKEL ES AZ AKKUMULATORRAL"

;

2035 PRINT"
VEGZI EL. AZ AKKUMULATORBA KERUL A BEAD0TT SZAM, ES A GEP EZZEL

VEGZI AZ UNARIS MUVELETEKET. A KIJELZORE MINDIG AZ AKKUMULATOR

ERTEKE IRODIK KI .

"

;

2049 PRINT"
A GEPNEK 19 MEMORIAJA VAN. EZEKET A MEMORI AKEZELO UTASITAS UTAN

LEUTOTT EGY JEGYU SZAMMAL VALASZTJUK KI."j

2959 PRINT : PR I NT "MEMORI AKEZELO UTASITASOK:"
20 69 PRINT°CLR* CLEAR MEMORY - MEMORI A TORLES"

20 70 PRINT " STO* STORE MEMORY - SZAM TAROLASA"
2989 PR INT RCLM RECALL MEMORY - MEMORIA ELOHIVAS"

29 99 PRINT M EXC* EXCHANGE - A MEMORI ABAN LEVO SZAMOT FELCSERELI

A KIJELZON LEVOVEL (-AKKUMULATOR)"
2199 A*= INKEY* : I FA*« "

" THEN21 90
2119 CLS: PRINT" STACKKEL KAPCSOLATOS UTASITASOK:
2129 PRINT" EN I ENTER - AZ AKKUMULATORT BERAKJA A STACKBE .

"

2139 PRINT"EXS: EXCHANGE STACK - AZ AKKUMULATORT FELCSERELI A STACK

TETEJEN LEVO SZAMMAL"
2149 PRINT :PRINT"AZ EGYEB MUVELETEK KET FO CSOPORTBA OSZTHATOK :

"

2159 PRINT" 1 . UNARIS MUVELETEK: EGY SZAMON VEGZI EL. PL. GYOKVONAS"

2159 PRINT" 2. BINER MUVELETEK: KET SZAMON VEGZI EL. PL. ALAPMUVELETEK"

2169 A*= I NKEY* : I FA** "
" THEN2 1 69

2161 CLS:PRINT:PRINT"AZ 5+4 OSSZEADAS TEHAT IGY VEGEZHETO EL :
"

t

PRINT'S" :PRINT«'EN" :PRINT"4" : PRINT"" : PRINT" < KIJELZON AZ EREDMENY)"

2165 PRINT:PRINT U

KEREM, ALLITSA A GEPET SZELES KEPERNYORE.
A PAGE BILLENTYUVEL VALTHATJA A KEPET .

"

2170 AS=INKEYS: IFA*«" "THEN2179
2189 RETURN

SZAMITA3TECHNIKAI M E LIE KIET • FEBRUAR



A Primdra kozolt jatekprogram a ko-
vetkezokeppen mukodik: a kepernyon
egy futkarozo fejet kell vezetni, mely
a billentyuzet erintesere. ill. bizonyos
ido eltelte ut£n irSnyt valtoztat vagy
egyhelyben megall. Az iranyvaltoztatas
v&letlenszeru.

A palyan akadalyok es pontok vannak.
Ha a babu nagy akaddlyba utkozik, el-

veszit egy efetet. Az otodik elet elvesz-
tese utan uj jatek kezdodik, mely a
billentyuzet erintesere indul. Ha azon-
ban a babu pontba utkozik, akkor azt
,,fdlfalja" es 20 pontot nyer.

A jatekot tenye>rel erdemes jatszani.
A Primo Igy biztosan erzekeli a billen-

tyuzet erinteset.

A jatekban eldre definialt karakterek
vannak, melyek eloallitasat az elso
7 sor vegzi.

A karakterdef inial^s utan az 1000-es
sorra tortenik ugras. Ahol az alapkep
kirajzolasa es a vaftozok ertekeinek
beallitasa kovetkezik.

A 200-as es 490-es sor kozott van el-

helyezve a program fd resze. A 220-as
sor vegzi az ir^nyvaltoztatast, itt egy
ellenorzes is el van helyezve, ami ki-

kuszoboli, hogy a veletlenszam-gene-
rator az elozo ertekkel egyezd ertekeket
alh'tson elo, mivel ebben az esetben az
iranyvaltoztatas nem kovetkezik be.

A 360-as sor a kis pontokkal, a 370-es
pedig a nagy pontokkal valo utkozest
ellendrzi.

A 420-as sor biztosftja a 20. elmozdulas
utani iranyv^ltoztat^st. Az A$-nak
SPACE erteket ad, es a 280-as sorra
kiildi a programot. A tulajdonkeppeni
iranyvaltoztatas itt tortenik meg egy
ellenorzes segitsegevel, ami az A es B
ertekeket a I litja ujra abban az esetben,
ha AS nem egyenlo ures stringgel.
A programban szereplo valtoz6k: A-Y
iranyvaltoztatas; B-X iranyvaltoztatas;
AA/BB - A, ill. B ellenorzese; X/Y -

A babu X, Y helyzete; P - Pontszam;
LP - legmagasabb pontszSm ; E - eletek

;

M - mozgas (20 elmozdulas utani
iranyvaltoztat^shoz). Gajdos Liszld

Pont sz im I 13 Eddigl ctuct I 373
Cletek i 3

• •
9

• .. .«

• • •
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10O 'Futkarozas Gajdos Lasz I 6 85.1
110 A*="": C=0: A=0: AA=0: B=0: BB=0:

LP=0: E=0: M=0- U=-1 .

DIM K7. (18): C=VARPTR C K7. ( 0 ) >

POKE C, 66, 60, 90, 126, 102,36,66,61

X=0: Y=0: P
=0:
120
130
140
145
150
160
170
180
190
20O
210
220
230

POKE C+8, 28, 62, 62, 28, 62, 62, 62, 29
POKE C+16,66,60,90, 126,66,60,0,

1

POKE 16459, C-256*INTCC/256) , INTCC/256;
GOTO 190
IF LP<P THEN LP=P
IF INKEY*=" " THEN 180
CLS
FOR A=0 TO 255: SET<A,0): SET (A, 162): NEXT A
PRINT "Pontszam : 0 Eddigi cs6cs :";LP
PRINT "Eletek : 5"
FOR A=l TO 20: PRINT* RND C 12) +2, RND (41 )

,
"

. " :

NEXT A
240 FOR A=l TO 20: PRINT* RNDC 12) +2, RNDC41 ) , CHR*(
129) : NEXT A
250 X=20: Y=8: PRINT* Y , X , CHR* < 6 ) CHR* C 1 28 ) : M=0:
P=0: E=5
260 IF INKEY*=" " THEN 260

A*=INKEY*
IF A*<>"" THEN A=INTCRNDC3)-2) : B=INTCRNDC3)-
M=0: IF A=AA AND B=BB THEN 280 ELSE BEEP 100,

270
280
2) :

10
290
300
310
320
330
340
350
360

AA=A: BB=B
PRINT* Y,X,CHR*C6)"
Y=Y+A: X=X+B
IF Y<3 THEN Y=14
IF Y>14 THEN Y=3
IF X<0 THEN X=41
IF X>41 THEN X=0
IF P0INTCCX+1)*6, 184-CY*12) )<>0 AND P0INTCCX+

1)*6, 188-CY*12) )=0 THEN P=P+20: BEEP 200,20
370 IF P0INTCCX+1)*6, 188- C Y*12) X >0 THEN E=E-1: B*
EEP 1000,20: PRINT* 1,11, El IF E=0 THEN 170
380 PRINT* Y , X , CHR* < 1 29+V ) ; : V=-V: P=P+1: PRINT*
0 f 11, CHR* (6) ;P
390 IF P/25=INT(P/25) THEN PRINT* RNDC 12) +2, RNDC4
1),CHR*C129);
400 IF P/15=INT(P/15)
1 ) ,

"
. "

;

410 BEEP 5, 10: M=M+1
420 IF M=20 THEN A*="
430 END 'Futkarozas

THEN PRINT* RNDC 12) +2, RNDC

4

GOTO 280 ELSE 270

i



VALLATO HOZZASZOLAS

Ugy tetszik, a Primo iesz a kettes szamu iskolasza-

mitogep. (Erre taten telik majd az aital^nos iskol^knak

is.) Ez6rt val6szinuleg az eladott g6pek sz^m^n^l sokkal

nagyobb a haszncil6k szcima.
M

A g^ppel kapcsolatos neh£ny olyan „felfedez6semet ki-

v£nom ismertetni, amelyek ismerete sok bosszusagtbl

kfm6li meg a felhaszn£!6kat.

a) A felhaszn£l6i k^zikonyv nem emlfti (mi6rt?) a k<§p-

ernyore nyomtatSst pozicion£l6 utas(t£st. amelynek ez az

alakja: PRINT m.n.l.

m jelentese: .,sor", lehet szSm, valtoz6 vagy antmetikai

kifejezSs. Legkisebb 6rt6ke 0. legnagyobb 15.

n jelentese: „oszlop". lehet szSm (konstans), v3ltoz6 vagy

aritmetikai kifejezes. Legkisebb 6.: 0, legnagyobb: 41.

b) A felhaszn3l6i kezikonyv nem (r a BEEP m,n utasftasr6l

(miert?). Ez a szamit6g6p hangsz6r6j3t mukodteti.

m arSnyos a hangrezgSs egy peri6dus3nak idotartamSval

(min6l nagyobb, annal mSlyebb a hang),

n arSnyos a hangrezg^sek szSmaval (nem a masodpercen-

k6nti rezgessz^mmal!).
Tehat a hang hossza hozzavet6legesen az m*n szorzattal

aranyos! Ebben kulonbozik a Spectrum megfelelo utasltS-

s<§t6l.

c) A keperny6re fugg6legesen is lehet (rhi. Kozvetlenul

a CTR gomb es a 0 megnyomasaval. Vizszintes irSsba visz-

szaterni a CTR+W megnyomasaval lehet.

Programbol pedig a PRINT CHR$ (15) utasi'tassal lehet

ebbe az uzemmbdba vfiltani. visszat^rni pedig a PRINT

CHR$ (23)-mal lehet.

d) a 16452 mem6riac(m Iegfels6 bitje (MSB) hat£rozza

meg, hogy az INKEY$ nagybetut v£r-e vagy kisbetut.

Az UPPER gomb ezt a bitet kapcsolja be vagy ki. 1 = nagy-

betu, 0 - kisbetu.

e) A 16455 mem6riac(m a mindenkori uzemm6dot hatS-

rozza meg. Ennek segitseg<§vel ak^r egy utasi'tassal be

lehet aih'tani a teljes uzemmbdot. Meg olyasmit is, amire

BASIC-b6l nines Iehet6s6g (pi. ISthatatlan fr^s a k6p-

erny6re).

7. bit (MSB) 1 - nyujtott karakter, 0 = nem
6. bit 1 = aiahuzSs bekapcsolva, 0 = kikapcsolva

5. bit 1 = a k6perny<5 vil^gos. 0 = sotet

4. bit 1 = a karakter kornyezete a keperny6vel ellentetes

(„negativ alap")

0 = azonos megvil^gi'tcisu

2 bit}
e9Vutt 1 1 b akkor van el6torles. 00 B akkor nines

2. bit elotortes

1 . bit 1 = a betu sotet, 0 = a betu vilagos

0. bit 1 = fuggtfleges irSs, 0 = vizszintes fris

f) Ha az elotorl6s be van kapcsolva, a tobbi uzemm6d
bizonyos kombin^cibin^l a CLS utasitSs az el6torl<§st ki-

kapcsolja. Ezert, ha szukseges. egy CLS ut£n ismet be

kell frni az el6torlest (CHRS(6)).

g) A Primo bels6 6r£ja a kovetkez6 ci'meken talcilhat6:

16447
16446
16445
(Ez nem m£s, mint egy 24 bites sz£mlSI6.)

A sz^mit6g6p bekapcsol£sakor az 6ra 0,0,0-r6l indul, a

legkisebb cfmu gyorsan eteri a 255-6t. akkor 0-ra v3lt. de

ugyanakkor a 16446 <§rt<§ke n6 eggyel. AzutSn, ha a

16446- os regiszter eri el a 255-6t, ez is 0-ba fordul, <§s a

16447- et noveli 1-gyel. 255,255.255 ut^n ism<§t 0,0,0-ba

fordulnak. E mem6riacfmekre tetsz6leges 6rt6kek be-

frhat6k POKE-kal, azutSn a befrt <§rt6ktol folytatj£k a sz^m-

mst
Figyefemf A NEW utasltSsra a bels6 6r£val semmi sem
tortenik (folytatja a sz^ml^l^st), a RESET gomb meg-
nyom^sa lenull£zza

!

h) A PI azonosit6 Srteke Sllandban 3.14159 (n <§rt<§ke

5 tizedesig). Ha valakinek t^nyleg nagy sziiks6ge van egy
szabad Pi azonosit6ra. (rhatja igy: P I, de akkor mindig

[gy kell (rnia. b^rmilyen ^rteket adhat neki. Ez bemutatja

a Primo szokatlan nagyvonaluscig£t: azonos(t6k belsej6-

A

ben sz6kozoket hagyhat a programoz6, 6s az teljesen azo-

nosnak veszi a sz6koz n^lkuli azonoslt6kkal. (Kiv^ve, ha

az egyebkent kulcssz6 lenne. L. PI esete.) S6t! Program-

sorsz£m belsej6ben is szabad sz6kozt hagyni, a sz6kozoket

figyelmen ki'vul hagyja a g6p.

Tudjuk. hogy 2ltal2ban nem lehet kulcsszavakat azonosi't6-

nak hasznSlni. A Primo eset^ben ez megkerulhet(5 ugy,

hogy az azonosi'tb belsej6be egy sz6kozt (runk.

Teh^t
XA ugyanaz, mint X A, AA ugyanaz, mint A A,

OR kulcssz6, de 0 R azonosit6,

TO kulcssz6, de T 0 azonosit6,

PRINT kulcssz6, 6s P RINT szintaktikai hiba, mert tartal-

mazza az INT kulcssz6t!

i) A CLEAR vagy CLEAR n utasitSsnak van egy mellek-

hat£sa is. A CLEAR utasft^s, mint ismeretes, torli az osszes

valtoz6t, a CLEAR n pedig meg n byte helyet is lefoglal

a szoveges v3ltoz6knak.

Az ON ERROR GOTO n utasitas hatSsSt a megszokott

m6don ON ERROR GOTO 0 utasitassal lehet megszun-

tetni. Sajnos azonban megteszi ezt a CLEAR mindket

v^ltozata. (B6r ERR 6s ERL megtartja az 6rt6ket!)

j) A CLEAR kellemetlenkedik m^skeppen is. Ha pi.

CLEAR 1000-rel lefoglaltunk ezer byte-ot. ez a lefoglalt

stringmembriaresz megmarad a NEW vagy akar a RESET
gomb megnyom&sa utan is. Koszper Vilmos

Tisztelt szerkesztoseg !

Nemr6giben kezembe keru/t a BIT-LET februan sz&ma.

amelyben a BENCHMARK programokat kdzoltek. Mivel

6ppen volt n£lam egy Primo neh£ny napos haszn&latra. be-

Irtam ezeket a programokat.

Szeretndm kozolni a tesztek eredmenyfr:

BM1: 1.6 s BM5: 21.1 s

BM2: 7.7 s BM6: 33,6 s

BM3: 18.5 s BM7: 51.6 s

BM4: 19.2 s BM8: 82.9 s

A Primo - gyorsasSg^t tekintve - teh^t a koz6posztalyba

sorolhat6. v*mos

tbttiAUt spccnuiM

GotUAODoftC '4

*T406IZ

M08X
sz£mi'togepekre frt

programfeladatok

6s megoldasok

gyujtem6nye

139 oldalon, 60 Ft-ert

KAPHATO

az Akademia Konyvesboltban (V. Vici u. 22.)

a Muszaki Konyvklubban (VI. Bajcsy-Zsilinszky u. 22.)

(utinv^tellel is megrendelhetd)

a Statisztikai €s Szamitastechnikai Konyvesboltban

(U. Keleti Karoly u. 10.)

SZAMITASTECHNIKAI Mf LLEKIET - FtBRUAR



szakkOrOknek!

LEBEGOPONTOS ARITMETIKA A SPECTRUMON
Halasz Pdtter Ir6s6nak eisd r6szetjanuAri BIT-LET-unkben kozoltuk.

Most mSr ideje, hogy megn<§zzuk, hogyan vegeztethetjuk el a g<§ppel
a ki'v£nt muveleteket egy g<§pi k6du program sorSn. A lebegopontos
kalkul^tort egy RST 28 H utasftSssal lehet meghivni. Az elv^geztetni kiv^nt
muveleteket pedig kozvetlenul a hfv£s helye utSn 3116 byte-okkal lehet
megadni.
A legfontosabb kodok jelentese:
kod (hexa) muvelet
01

02
31

AO
A1
A2
A3
A4
Cn

En

megcser^li a k6t utols6 sz£mot a stackben
torlt az utols6 szSmot a stackb<5l

az utols6 egys<§get m6g egyszer befrja, igy az kStszer fog
szerepelni

a 0 konstanst a stack vegShez irja

az 1 konstanst a stack v6g6hez frja

a 1/2 konstanst a stack vlg^hez frja

A n/2 konstanst a stack v6g6hez frja

a 10 konstanst a stack v6g<§hez irja

az n-nedik (0<n<5) mem6ri^ba irja a stack v6gen 3II6
sz£mot (a stackb6l nem torli!)

az n-nedik (0<n<5) membri^ban t^rolt szSmot a stack
v6g£hez frja

(a kovetkez6 muveleteknSI a k<§t utolsb egys<§g torl<5dik, 6s a muvelet
eredm6nye a stack v6g6re fr6dik)

k6d (hexa) muvelet
03 kivon^s
04 szorzcis

05 oszt£s
06 hatvcinyoz^s
OF osszeadcis

)
7 string-osszeadSs. azaz a megjelolt stringeket egymas utSn fuzi

(A kovetkezo muveletek az utolso egyseget torlik, 6s a muvelet eredm6ny<§t
a helyere irjSk. Mivel ezek egy kivetelevel pontosan megfelelnek egyes
BASIC fuggvenyeknek, ez6rt ezek nevet frjuk le.)

kod (hexa) muvelet
18 VALs 22 ASN
1B ellentettk^pzes 23 ACS
1C CODE 24 ATN
1D VAL 25 LN
1E LEN 26 EXP
1F SIN 27 INT
20 COS 28 SQR
21 TAN 29 SGN

2A
2B
2C
2D
2E
2F

ABS
PEEK
IN

USR
STR$
CHR$

.xw^^w. i v^yv, l .imi^cM cociucn cyy oon mju jeizi. cnneK naiasara
a vezerles visszaadbdik a hiv6 programnak, a 38H-t kovet6 helyre.
Az igy k6dolt muveletek vegzese sor^n keletkezo hibakat a g6p ugyan-
azokkal a hibajelz^sekkel jelzi, mintha ezeket BASIC-ben vegeztetnenk
A kalkulator hasznSlata sor^n a kovetkez6kre kell m<§g ugyelni:
1. a stackben ne maradjon ,,szemet", mert sokszori hivas eset<§n a munka-

terulet megtelhet;
2. egyes funkci6k haszn^lj^k a 0-3 mem6ri^kat; a karakterkn'r6 rutin

a 0-ast es az 1 -est. Ezek teMt torlodhetnek. A fentiek alapjan (a stack
vegen SII6 szamot X-nek nevezve) SIN X-f COS X kiszamit^sa a kovetkez6
assembler rutinnal tort<§nhet (az eredm^nyt a stack veg<§n kapjuk):

RST 28H
DEFB C5H
DEFB 1 FH
DEFB E5H
DEFB 20H
DEFB 0FH
DEFB 38H

SZAMITJkSTECHNIKAl MELLEKLET - f (BRUAR
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Puskanak neveztuk el azt a BASIC
6sszefoglal6t, amelyet Rohonyi Pal es
Kiraly Laszl6 a soproni Erdeszeti es
Faipari Egyetem szamftastechnikaval
foglalkozo tanarai - lapunk olvasbi -
keszitettek es kuldtek el. A puska a HT
iskolaszamitogephez kesziilt es igyek-
szik osszefoglalni egy lapon mindazokat
a tudnivalokat, amelyekre a gep hasz-
nalojanak szuksege lehet programozas
kozben. Az effele praktikus osszefoglalo
tablazatoknak, kartyaknak nagy keletje
van a mikrogepesek taboraban. Igy hat
ha erne elso puskank megihleti vala-
melyik olvasonkat, s hasonl6 osszefog-
lalot keszit mas olyan gepekhez, ame-
lyek tudnivaldit meg ez idaig nem fog-
laltak ossze, hozzaferheto helyen kozolt
tablazatban, szivesen allunk elebe, s szi-

vesen kozdljtik, ha eljuttatja hozzank.
Ha pedig itt kozolt puskankban korul-
tekintd ellenorzesunk ellenere is hibat
talal olvas6nk, kerjiik, frja meg.



A BYTE cimu lap tavalyi decemben szamanak

szerkeszt<5s6gi cikke osszefoglalast ad a mik-

rog6pek terulet6nek tavalyi, nevezetesebb

esem6nyeir6l. A teljess6g ig6nye n6lkul 6r-

demes nekunk is visszatekinteni arra. hogy

mclyik szakteruleten mi is tort6nik az 1 984-es

6vben.

Az Sv legjelentosebb
u/ mikroszAmitogepei

• Macintosh

• IBM PCjr

• IBM PC AT

• Hewlett-Packard 1 50

• Hewlett- Packard hordozhat6 kivitel

• Tandy 2000, 1 200 6s 1 000

• Data General/One

• Apple lie

• AT&T PC

• Corona Mega PC

• Tektronix 4404 Artificial Intelligence Sys-

tem (Mesters6ges Intelligence Rendszer)

• NEC APC III

• Seiko kar6ra-szamft6g6p

UjdonsAgok a m/kroszoftver teruleten:

• az operaciris rendszerek terulet6n: sza-

mos uj UNIX rendszer szuletett. a ProDOS
operaci6s rendszer megh6ditotta az Apple

II vilagot. bejelentett6k az MS-DOS 3.0

rendszert. Szuletett \6 n6hany konkurrens

operacibs rendszer valtozat (CP/M, DOS
stb.):

• a programnyelvek. illetve fordi't6programok

teruleten a Basicnek 6s a C program-

nyelvnek sok uj valtozata szuletett. Meg-

jelent a microPROLOG 6s a Modula 2-nek

n6hany valtozata. Nevezetes esem6ny volt

a Turbo- Pascal megjelen6se.

• a mesters6ges intelligence terulet6n meg-

jelent term6kek:

a Teknoledge M.1 -e.

a General Research TIMM nevu ..szaker-

t<5" rendszere.

az Expert- Ease

a Level 5 Research Insight Knowledge

rendszere

• az alkalmazasi rendszerek teruleten a b6seg

zavara uralkodott, bele6rtve az IBM Top-

View 6s a Digital Research GEM-j6t.

Megjelentek a ..gondolkodast". tervez6st

segi't<3 eszkozok, mint a ThinkTank vagy

a MaxThink. Komoly fejleszt6sek tort6n-

tek a felhaszn6l<3ra orientalt adatb6ziske-

zel<5 rendszerek terulet6n: megjelent az

Infoscope. a Please 4-1-1 6s a Fas Fact.

A r6gen vart dBASE III is elk6szult. csak-

ugy. mint a versenyt6rsa az R:base 4000.

Az informaci6visszakeres6 rendszerek ko-

zul a CLOUT es az In-Search erdemel em-

Ift6st. Integralt alkalmazasi rendszerek a

Symphony, a Framework es a PayFlo

voltak. A kommunikaci6s alkalmaz6sok

eset6ben ujdonsag volt a Fido ..hirdetrj

t6bla" 6s a FiodNet rendszer.

0/ termekek

a kiegdszito hardyar terulattn:

• nagy jelent<5s6gu volt a 1 200 bpi-s mode-

mek aranak nagym6rt6ku arcsokken6se,

hiszen ez I6k6st adott a hal6zatok alkalma-

zasanak.

• a CMOS technol6gia nagy sebess6ggel

terjedt 6s ez a t6ny sok g6p m6ret6t 6s me-

Ieged6s6t csokkentette,

• a foly6kony kristalyos k6perny(5k m6ret6t

sikerult 25 sorra 6s 80 oszlopra novelni.

• a RAM mem6riak m6rete 256 K-ra ndtt

• a mikroprocesszorok m6rete egyre inkabb

32 bitesre n<5,

• az ..eg6r" hasznalata altalanossa valt,

• a hatt6rtaro!6k terulet6n megjelentek a vi-

szonylag olcs6 optikai tarol6 eszkozok, a

Winchester technol6giaval k6szult ..ke-

m6ny" hatt6rtarak kompaktabbak 6s ol-

cs6bbak lettek,

• a sornyomtatbk kozott a Hewlett-Packard

j6voltab6l el6rhet<5 aron jelentek meg a

I6zer sornyomtat6k.

SZAMITASTECHNIKAI ME ILIKLIT - FEBHUAB



A szam(t6g6pek helyes mukod6s6hez - tobbek kozt'- szuks6ges. hogy egy-egy adott mem6na-
cimen vagy regiszterben egy alland6 vagy megfelel<5 mbdon valtozb, de mindenk6ppen meg-
hatarozott tartalom legyen. A g6pekben felhaszn^lt integralt Aramkorok egy resze a t6pfeszuits6g

bekapcsolasakor e\6re meghatarozhatatlan allapotba all be, p6ldaul a mikroprocesszor regiszte-

reinek vagy az i'rhat6-olvashat6 mem6riaknak (RAM) a tartalma v6letlenszeru 6rt6keket vesz fel.

Ezert szukseg van a szam(t6gepek bekapcsolasa utan egy alapallapotba hozasra. amit meg-
felelo" aramkori kialakltassal automatikusan 6rnek el. A mikroprocesszorok 6s az egyeb bonyolult
funkci6kat ellat6 aramkorok tobbnyire el vannak latva egy megfelel<5 kivezet6ssel (RESET,
RES, CLEAR stb). aminek aktivalasaval az aramkor alaphelyzetbe hozhatb. A COMMODORE
gepekben ilyen a mikroprocesszor, a periferiakat csatol6 integralt aramkorok, valamint a C 64-
ben a hangot el<5allit6 integralt 6ramk6r.

Val6szmuleg mindenki - aki dolgozott sz6mftog6pen - tapasztalta mar, hogy egy-egy hibas
program futtatasa a g6p lemerevedesehez vagy valamilyen hibas mukodesehez vezetett. Ezek
a hibak tobbnyire a fentebb emlitett meghatarozott tartalmak valamilyen ..elrontasabol" (atfrasa-

b6l) erednek. 6s sokszor csak a szamit6gep alapallapotba hozasaval szuntethetGk meg.
A COMMODORE gepeken az alapallapotba hozas a STOP-RESTORE kombinacib megnyoma-
saval mindaddig elerhet<5. amig a 790-791 -es (hexa 0316-0317) memoriacfmeken lev<5 tarial-

mat szandekosan vagy veletlenul nem frjuk at. Utana mar csak a gep ki-be kapcsolasa segft.

amikor - ellent6tben a STOP- RESTORE hasznalataval - a mem6n6ban Iev6 program is elvesz,

es mindent elolr6l lehet kezdeni. Mivel nem csak hobbim, hanem munkam is a szamitastechnika,
dolgoztam mar komolyabb szami't6g6peken is, es szamomra rendkivul idegen es bosszant6
volt, hogy az otthoni VC 20-at id6nk6nt csak a gep ki-bekapcsol6saval tudtam 6szhez t6rftem.

Ez6rt a saj6t g6pembe, valamint egyik baratom C 64-es g6p6be is 6pftettem RESET kapcsol6t.

amivel a gep barmilyen helyzetbtfl a bekapcsolas utani 6llapotra hozhatb, de a mem6riaban lev<5

program sem vesz el.

A mtfdositas a bekapcsolas utani automatikus RESET impulzust el6allit6 aramkorhoz illeszkedik,

mindossze egy pillanatkapcsolbra es kev6s vezetekre van szukseg az elkeszites^hez. A bekapcso-
las utani RESET impulzust a VC 20 es VIC 20 gepekben egy NE555. a C 64-ben egy NE655
tipusu integralt aramkor v6gzi. (Az NE556 egy tokban ket NE555-nek megfeleltf aramkort tar-

talmaz. a masik fele a C 64-ben a STOP- RESTORE-hoz van felhasznalva.) Az eredeti aramkor
kialak/tasanak lenyege, hogy egy ellenallasb6l es-kondenzatorb6l al!6 - az NE555 illetve NE556-
ra kotdtt - id6zit6 tag megfelel<3 k6sleltet6st ad. A tapfeszults6g allandosulasa utan is megfelel6
feszultsegszinten (0 Volt) tartja a mikroprocesszort 6s a tobbi integralt aramkor RESET kivezete-

set A kondenzatornak egy pillanatkapcsoloval torten<5 athidalasaval barmikor elCidezhetunk
RESET impulzust. A kapcsol6t a gep hatoldalan celszeru elhelyezni, hogy a veletlen megnyo-
mast elkeruljuk.

p
-I

I

Az integralt aramkorok ti'pusszama elterhet. (A m6dosi'tott gepekben NE555 helyett UA555,
NE556 helyett MC3456 volt.) Seglthet az azonosi'tasban az integrant aramkor pozicioszama. ez
a panelre is fel van festve. A C 64-nel U20, VC 20-nal UB6 volt, a VIC 20 rajzan UE6-os
jelolest lattam.

A programok RESET utani ujrainditasat ketfele m6don lehet biztositani. Az egyik mtfdszer 16-

p6sei:

• A gep a felhasznalo rendelkezesere alio memoria (BASIC terulet) kezd<5cfmet a 43-44-es ci'mu
byte-okon tarolja. Ezek kozul a 43-as - ha csak at nem frtuk - mindig 1-et tartalmaz. Miel6tt
barmilyen belov^sre var6 programot frunk vagy toltunk a g6pbe. ki kell adni egy
POKE 43,3 utasitast.

• A RUN parancs kiadasa el6tt olvassuk ki. es jegyezzuk fel a 45 es 46-os cfmu byte-ok tartal-

mat:

?PEEK(45):?PEEK(46)
(Itt a program v6ge. illetve valtozok kezdete cfm tal^lhat6.)

• Ha hibas mukodes miatt a RESET gombot meg kellett nyomnunk. harom utasitas kiadasaval
ujra el6rhet6 lesz a program:
POKE 43.3
POKE 45. el6z(5leg kiolvasott e>tek

POKE 46, el<5z<5leg kiolvasott ertek

Ez az eljaras egyes fix cfmekre toltend<5 programok eseten nem hasznalhat6, de ezeknel is meg
lehet probaini a kovetkez6 m6dszert:

• A 45 6s 46-os cfmekre tovabbra is az el6z<5 m6dszern6l leirtak 6rv6nyesek.
• Tovabba a RUN parancs kiadasa el<5tt ki kell olvasni 6s feljegyezni a felhasznal6 rendelkez6sere

all6 memoria (BASIC terulet) els6 6s masodik byte-j6nak tartalmat. (Ha nem tudjuk a cimet.
a 43-44-r6l a kovetkez<5 utasi't^ssal kiolvashatjuk:

?PEEK(43)+256*PEEK(44) .)

• RESET utan visszafrjuk a feljegyzett 6rt6keket:

POKE 45 POKE 46. . . valamint a BASIC terulet els<5 k6t el<5z<5leg kiolvasott byte-jat is.

Befejez6sul sok sikert klvanok mindenkinek az atalaki'tashoz. 6s kellemes ujraindftasat az fgy

mar el nem vesz<5 programoknak. TamAsi AndrAs, 2000 Szentendre. Lukacs fiv6rek u. 21

.
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VC-20-as jatekprogramokat
szfvesen cserelnek mds progra-
mokra. A program neve:
BLACK MAX, EARTH DE-
FENSE, STAR WARS, SIMON,
KONG, FIRE, OTHELLO, RACE,
SNAKE. Ezenkivul nemet nyel-
vu gepkonyvem felajanlanAm
angol nyelvOert cserebe.

CSONKA ISTVAN
Szolnok Pf. 5/K-l 5008

VZ 200 COLOR *COMPUTER-t
+ 16 K-5 b6vit6t cserelnek
SPECTRUM INTERFACE 1-re
vagy MICRODRIVE-ra.

LITTER ZSOLT
Szigetvar, Sane u. 3. 7900

VC 20-as Commodore szami-
togephez vald programert cse-
rebe adok VC 64-es Commo-
dore-programot. A program
magnoszalagon van.

MOLNAR GABOR
Szeged, Retek u. 9/B. VI. em.
20.

TI-99/4A programokert bar-
milyen ismertebb szemelyi
szamltogephez v^io progra-
mot (fenymasola«.on vagy ka-
zettan) cserelek rninden szqm-

bat delelott a ,,TI 99/4A sze-

melyi szamitogep klub "-ban

(1181 Batthyany u. 78/ A.) es
egyebkent levelben.

KUN LASZLO
villamosmernok tanar, klub-

vezeto
1205 Koppany u. 11.

Spectrumosok, figyelem!
Ket programot keresek: az
egyik egy olyan compiler prog-
ram, amely a Spectrum BA-
SlC-jenek minden utasitasat

ismeri, a masik a VU-CALC.
Cserebe dsszkomfortos ma-
soloprogramot, szakmai es ja-

tekprogramot tudok kuldeni.

MIZSEI BE LA
villamosmernok tanar,

J^szbereny, Szabadsag u. 11.

5100

A szerkeszto azert van.

hogy a lap olyan legyen.

amilyenek az olvasoif
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M08X

PROCAD-08
tervezoi munkahely programcsomag

Az SZKI M08X szemelyi szamitdgepevel es megfelelo, hazai

gyartasu perife>ialis berendezesekkel olyan olcs6 tervezoi

munkahelyet lehet kialakftani, amely hatekonyan hasznalhatd

nyomtatott Sramkori lapok tervezesehez.

A tervezoi munkanely funkci6t a legelonyosebben az SZKI

nagyszamit6gepes KENTAUR tervezorendszerehez kap-

csol6dva lehet kihasznalni, azonban egyszerQbb tervezesi

feladatok onalloan is megoldhatok.
A PROCAD-08 programcsomag az M08X alapu tervezoi

munkahelyen a nyomtatott lapok tervezesehez szukseges fel-

adatokat vegzi el.

FELHASZNALASI LEHETOSEGEK
A PROCAD-08 programcsomagot ket jelretegu, furatgalva-

nizalt, finomrajzolatu (1,27 mm-es raszteren huzalozott)

nyomtatott lapok tervezesehez lehet felhasznalni. Segitsege-

vel a kovetkezo feladatok vegezhetok el:

elektromos (vagy logikai) kapcsolasi rajz adatainak be-

vitele es a bekotottseg ellenorzese,

B kezzel tervezett huzalozasi rajz adatainak bevitele digita-

lizalorol,

a KENTAUR rendszerben tervezett es modositasra szorulo

nyomtatasi kep adatainak a beolvasasa,

a nyomtatasi kep megjelemtese kepernyon, grafikus tizem-

mddban, kivalasztasi lehetosegekkel es grafikus funkci6k-

kal

a nyomtatasi kep m6dositasa kepernyon.

FELHASZNALASI MODOK
/. A KENTAUR tervezdrendszerhez kapcsolddoan

on-line, terminal iizemben, adatatviteli vonalon keresztul,

az $ZKI kozponti nagyszamit6gepehez kapcsolodoan,

off-line, floppy diszk adathordozo kozvetitessel.

A KENTAUR rendszerben tetszoleges meretQ es igen bonyolult

tervezesi feladatok is megoldhatdk, de az adatok bevitele es

/. abra

PROCAD-08 { MOB X )
KENTAUR

OA KENTAUR katal6cjus atmasolasa.

alkalomszeruen. ill. csak kenyelembSI

szukseges.

C% Atteres automatikus nyomvonaltervezesre.^
ill. onnan visszateres. ErGsen javasolt.

OA tervez6si eredmenyek atvitele

ellenfirzesre 6s dokumentaci6kesz(tesre.

Feltetlenul szukseges. de sajat

programmal (es eszkozzel) helyetlesithetfl.

ellenorzese, valamint a huzalozasi kep mbdositasa sok kezi

beavatkozast es sok gepidot igenyel.

A PROCAD-08 programok segftsegevel szamos, emberi be-

avatkozast igenylo feladat a szemelyi szamit6gepen vegez-

heto el, parbeszedes (interaktiv), grafikus uzemmddban.

A tervezoi munkahelyet Warhol az orszagban, kozvetleniil a

fejlesztoi kornyezetben lehet telepiteni, ami a feladatok

megoldasat gyorsabba es kenyelmesebbe teszi es egyben a

tervezoi beavatkozasok is konnyen es felelossegteljesen ve-

gezhetok el.

A PROCAD-08 es a KENTAUR programrendszerek, ill. az

M08Xesa kozponti nagyszamit6gepek kozotti feladatmegosz-

tast vazlatosan az 1. abra mutatja. (Az abran a KENTAUR
rendszernek csak a PROCAD-08-cal kapcsolatos funkcioi

vannak feltiintetve.)

2. Onallo alkalmazasban
Ekkor a programokat a kezi tervezesi folyamat kiegeszitesere,

ellenorzesi celokra, az adatok archivalasara lehet felhasz-

nalni.

Ilyen modon egy celszeru alkalmazasi folyamat:

a) a kapcsolasi rajz adatainak bevitele es ellenorzese,

b) kezi nyomtatastervezes es bevitel digitalizal6r6l,

c) a kapcsolasi rajz es a digitalizalt huzaltery egybevetese.

d) a huzalterv modositasa, javitasa kepernyon,

e) dokumentacibkeszites: darabjegyzek, kotesi lista.

Ezutan kovetkezik az adathordoz6k eloallftasa a rajzgep

vezerlesehez (magnesszalag) es a furogephez (lyukszalag).

Ezt a munkat azonban megfelelo periferia hianyaban minden-

keppen masutt kell elvegezni. (Az SZKI-ban kozvetlen lehe-

toseg van floppy diszkrol Ferranti fotoplotterhez es Schmoll

furogephez a vezerld szalagok eloallitasara.)

A PROCAD-08 OSSZETfcTELE
ADEL programrendszer
GRID programrendszer

ADEL programrendszer
Feladata a nyomvonaltervezeshez szukseges kapcsolasi ada-

tok el6k6szitese (bevitel, ellenorzSs, mddosltas, adatbazis

letrehozasa, listazas).

Az egyes feladatokat kiildnallo programok vegzik, amelyek

ket adatbazison keresztul vannak egymassal kapcsolatban

(tervezesi adatok es alkatreszkatal6gus).

A programok parbeszedes uzemmddban kerik es dolgozzak

fel az adatokat. A formai hibak kijelzese bevitelkor megtort6-

nik es igy a javitas azonnal elv^gezheto. Az adatok megadasat

a kepernydn Iathat6 mezokijeloles segiti.

A rendszer f&bb programjai 6s azok funkcidi

•KARBE
a kapcsolasi rajz adatainak beolvasasa,

az adatok ellen6rzese (szmtaktikai es eYtektartomany

szerint),
.

a tervezesi adatbazis megnyitasa es kezdeti feltoltese.

A 2. abran lathatb a kepernyokep a program inditasarbl es

egy rovid reszlet a parbeszedes adatbevitelbdl.

KAREL
szemantikai ellendrzes

a felhasznalasaval,
hibalista osszeallitasa, ill

az alkatreszkatalogus adatainak

a hibatlansag kinyilvanitasa.

•KARMOD
a szukseges modositasok elvegzese.

S Z A M ITASTECHNIKAI Ml LLEKLET- FEBRUAft



M08X
Felvilagosft£st ad

:

Sci-L
Vevoszolgalat
1011 Budapest
Iskola utca 10.

Telefonszam: 260-000
Telexszam: 22-4590

2. abra

S2AMITASTECHNIKAI M E LIE KLET FEBRUAR

LIST
a bevitt tervezesi adatok rendezett kiirasa (elemjegyzek,
csatlakozokiosztas, kotesi lista),

az alkatreszkatalogus adatainak kiirasa (tartalomjegyzek,
reszletes adatok).

A 3. abran egy reszlet lathato az aikatreszkatalogusbol.
•PKATAL 1

az alkatreszkatalogus bovit£se es modosftSsa.

GRID programrendszer
Feladata a nyomvonaltervezes grafikai adatainak a kezelese
(digitalizalas. megjelemtes, modosftas).
A nyomtatott lap huzalozasi kepe ketfelekeppen kesziilhet el
es juthat a M08X szemelyi szamitogep adattaraba

:

k6zi tervezdssel, ekkor az adatokat digitalizal6r6l lehet be-
adni a DIGI nevu program segitsegevel

;

automatikusan, szarmt6g6ppel, a KENTAUR rendszerben,
ahonnan az eredmeny adatatviteli vonalon keresztul hozha-
to at az M08X szamitogepbe.

A huzalozasi kep megjelenit6se a szemblyi szamitogep k6p-
ernyoj^n tortbnik. az un. grafikus uzemmodban. A kepernyo
ilyenkor 512x512 keppontra bonthatd es a pontokkal a huza-
lozast vonalas 6bra alakjaban meg lehet jeleniteni.
A huzalozasi rajz sziikseges modositasat es kiegesziteset a
kepernyon, a billentyuk 6s a mozgathatb kurzor segfts6g6vel
lehet elvegezni.
A veglegesnek tartott kepet vissza lehet kuldeni a kozponti
gepre, tovabbi ellendrzes, majd felhasznalas celjabol.

A rendszer fdbb program/a/ 6s azok funkcioi

DIGI
a grafikus file feltoltese digitalizSlorol beolvasott ada-
tokkal.

•GRAF
a grafikus file megjelemtese kepernyon, azonositok sze-
rinti szelekcioval vagy anelkul (azonosit6k: retegszSm,
jelsorszam, furatkod stb.),

grafikus funkciok: ablakozas. eltoISs, nagyrt£s-kicsinyites,
kurzor-mozgatas, kurzor-leke>dezes, szaggatott vonal-
kepzes stb.

rajzelemek (vonalak, furatok) leirasa 6s tdrl6se, kurzor-
pozicio es azonosito szerint.

A 4. Sbran egy nyomtatott lap huzalozasi k£pe Iathat6, ahol
az egyik rbteg vezetekei szaggatottan vannak abrSzolva.

HARDVER-, ILL. SZOFTVER-K0RNYEZET
A PROCAD-08 programcsomag az SZKI szem6lyi sz6mitog6p-
csaladjanak M08X gepen hasznalhato.
A sziikseges hardver konfiguracio

M08X kozponti egysbg (64 KByte, kepernyo, billentyQzet)
soroscsatolas-kartya (SIO)
parhuzamos csatolas-kartya (PIO)
grafikus kartya
matrixnyomtato (MP-80)
2 * 8" hajlekony magneslemezes egyseg (MF-6400,
MOM)
digitalizalo (RA-06, Fok Gyem)
opcibkent: rajzg6p (OH-860, RADELKISZ)
2 db MODEM (AM-12TD, Orion).

A sziikseges szoftver
PROPOS-8 V.1.0 operacibs rendszer (ADEL-hez)
GRAFOS-8 grafikus operaxibs rendszer (GRID-hez)
GR80 grafikus handler

W opcibkent: TD-8160 szinkron terminal-emulator.
A programcsomag PASCAL nyelven keszult, assembly
nyelvu betetekkel.

(J)



fg£retunkhoz hiven marciusban ismet megtartjuk telefonos szerviz-

szolgalatunkat.

MARCIUS 4-£N DELUTAN 14-18 ORA KOZOTT HIVHATNAK
BENNUNKET OLVASOlNK KEiRDESEIKKEL.

A TELEFONSZAMOK ES A G^PTfPUSOK FELOSZTASA A KOVET-

KEZO:
SPECTRUM-T£MABAN A403-743-AT!
COMMODORE-UGYBEN A 403-755-OT!
PRIM6VAL KAPCSOLATBAN A 403-797-ET!

MAS TtMAJU KOZLENDCjOKKEL A 403-744-ET HfVJAK!

BIT-LET TELEFONSZERVIZ
MARCIUS 4-EN DELUTAN!
WVJA ON ISI

Kedves BIT-LET!
K6rd6sem az. hogy most lehetos6gem nyitt, hogy egy sz4-

mitog6pet hozassak, de nem tudom elddnteni. hogy miiyetl

A Spectrum 6s a Commodore 64 johet szoba. Eddig csak

ZX81~en dolgoztam 6s a Z80 programoz6s6hoz is 6rtek egy

keveset. Ez6rt 6s az ara miatt is a Spectrumot v6lasztanam.

A k6sobbi 6vekre gondolva (tal6n a sz6mlt6stechnik6val fogok

foglalkozni) viszont jobb lenne a C 64.

Ferity Antal. Budapest XL. Szakasits A. ut 321

C

llyen es hasonlb kerdesekre hatarozott valaszt nem adunk.

A lap tobbek kozott azert is van, hogy az abbol szerzett in-

formacidk segftsegevel ezt ki-ki a maga igenyei, lehetosegei

szerint dontse el.
* —

—

A tavaly decemberi BIT-LET-ben jelent meg a ZX81 szinteti-

zatorprogram. Ennek komoly sz6ps6ghib6ja. hogy a maga-

sabb hangok hamisak. A szintetizttor ,.felhangoiasahoz

a II. tablazatot kell modositanunk. Az ebben tatelhato „hang-

frekvenciak". azaz osztasarAnyok megfe/elnek ugyan az elm6-

leti/eg kiszamolhatoknak. de belsd k6sleltetesek miatt ezeket

modositani kell. Tapasztalati uton a ..hangmagassag" oszlop

a kdvetkezok6pp alakul:

255-170 kozott nines v6ltoz6s

161-107-ig eggyel kevesebb (kiv6ve 114 he/yett 112)

101-80-ig kettdvel kevesebb
a tobbi harommal kevesebb az eredetin6l. Az utolso. a 26-os

kodii billentyunel is 61 a hangmagassAg /

A modositott adatokat c6/szeruen az eredeti programmal

lehet beirni, majd rdgton rdgziteni kazett6n.

Sok sikert a kiprobateshoz!
Kereszteny Istvan, 2120 Dunakeszi, Bar6ts6g u. 21.

Nem probaltuk ki a modositast, de kdzzetessziik azzal a meg-

jegyzessel, hogy a gepek szubjektlv tulajdonsagai is okozhat-

nak minimalis elterest.

A kovetkezd tablazatban le/rtam azokat az 6rt6keket. amelye-

ket az 50-es sorban a PRINT masodik r6sz6ben ir ki:

11 12 14 15 30 31

10.9 11.9 13.9 14.9 29.9 30.9
10.7 11.7 13.8 14.8 29.8 30.8
10.6 11.6 13.6 14.6 29.7 30.7

29.6 30.6
29.3 30.3

Ha x=3-8 kozott van akkorjd.

Az 50-es sorra az6rt volt szuks6g, mert a kezd66rt6ktol fug-

goen egy adott F ertektol 8 sz6mjegy pontossaggal (pontatla-

nul) irja ki, de abban a programban, amelyben alkalmazni

akartam. csak egytizedes pontossAgra volt szuks6gem. Hogy
mi6rt valt 6t nyolc szamjegyes kijelz6sre, azt sem 6rtem,

se/tem, hogy ez a harom dolog osszefugg. Az alapgep is 6s

memonaval is igy viselkedik, akkor is. ha nem POKE-o/om
32 K-re. PRINT PEEK 54-re 136-ot ad. teh6t uj ROM-os, Ha
megforditom a szamlalas ir$ny6t vagy kivonAs helyett ossze-

adast irok. akkor is hasonloan szAmol.

Mi a hiba? A gep? A ROM? A Z80? Kiv6ncsi idegess6ggel

varom a valaszt!

Katona Laszld. 1033 Fo/yamdr u. 2.

A hiba okat onmagaban kell keresnie. A kiilddtt program

elemzes6vel nagyon kozel jart az igazsaghoz, de eppen azt

nem meri feltetelezni, hogy a gep SZAMABRAZOLASA es

MUVELETEINEK ELV£GZ£SE nem pontos! Marpedig azt mar

elemi szinten is tudni illik, hogy egy nem egesz tipusu valtozb

erteke igen valoszinQtlen, hogy pontos. Ennek az az oka, hogy

a gep veges darab biten kepes tarolni a szamokat, ez pedig

nem mindig egzakt e>t6k. (Gondoljon arra, hogy n erteket

meg senki sem latta pontosan leirva !) A 0,1 pedig eppen nem
veges a kettes szamrendszerben.
Hasonlo okokbol a szamitasok soran is halmozodhat egy bi-

zonyos hiba, ezek egyuttes hatasa termeszetesen elore egy-

szeruen nem hatarozhato meg.

[gy azutan ket, nem egesz tipusu szamrdl sohasem varhatjuk

el, hogy egyenlok legyenek, ha elmeletileg egyezniuk kellene

Ez az egyik oka, hogy egyes gepeken letezik egesz tipus.

Tiszte/t Szerkesztds6g I (jrlo/
S O S. SEGITSEG ! HELP!
Majusban vettem - ujonnan - Munchenben egy ZX81-et egy

32 K-s memoriaval, de valami nem stimmel.

10 INPUT X \

20LETY=X-0.5 *
30 FOR F=X TO 0 STEP - 0.

1

40 SCROLL
50 PRINT F. (INT((F-0. 1J*10))/ 10

60 IF F= Y THEN GOTO 105

70 IF INKEYt- "U" THEN GOTO 10

80/F/NKEY$= S'- THEN GOTO 120

90 NEXT F
100 GOTO 10

105 SCROLL
110 PRINT "IF"
120 LET Y=F-0.5
130 PAUSE 4E4
140 GOTO 70
"U" gomb lenyomasara uj Y 6rt6ket k6r. "S" gombra megall

6s barmely gombra fo/ytatja (kiv6ve U. ill. S gombra).

A problema az. hogy X 6rt6k6tdl fuggden m6s-m*s szamsoro-

zatot ir ki. A 60-as sor is csak elv6tve hajtodik v6gre. pi. ha

X=2 vagy 8. vagy 32. de ekkor is csak egyszer.



Kovetkezo szamunk mArciu » 26-*ni.i?nmn.,9.d.iddi9i..
minden heten az Otletben szamitastechnika

HT-G EPNYERO
Bar mcir a 3. feladat is a .,nagy" feladat megold^sai is megerkeztek, most migis a mSsodik feladatra kuldott

megold£sokr6l sz6lunk neh^ny ertike!6 sz^t:

A feladat nehiznek bizonyult. Sok szakkor helytelenul ertelmezte a feladat 2. kfv£ns£g£t, s mig tobben voltak,

akik az irand6 program ciljcit nem tartottcik eliggi szem el<5tt. A fobb irtikelisi szempontok (fontosscigi

sorrendben):

1. a program mukod6kepessige

2. a lift mtikodisinek j6 megfigyelhetosige es kipr6b3lhat6saga

3. a lift mukodisi algoritmusanak hib^tlans^ga es ..jbsSga"

4. val6s£ghusig

5. formai kivitelezes

Gyakori hib&k: sok csapat kuldott be hibasan mukod6 programot, vagy olyat, amelyben a lift algoritmusa

egyirtelmuen hib^s. Tobb olyan program is irkezett. amely a megfigyelhetoseg is kipr6bcilhat6s£g alacsony szin-

vonala miatt hasznilhatatlan. Elig &ltalinos hiba. hogy a csapatok nagy risze sokkal nagyobb figyelmet szentelt

a formai kivitelezisnek. mint a 2. 6s 3. szempontnak, igy pi. a kit legprofibb kivitelu grafikSval rendelkezfi

programban linyeges egyib hi3nyoss£gok voltak. Az is jellemzfi volt hogy Sltalaban mig a mukodiskiptelen,

hasznSlhatatlan programok is zeniltek. J6 lenne ha az ilyen programokat bekuld6 szakkorok megjegyeznik.

hogy egy programnak sokkal fontosabb a tud^sa, mukodise, mint a megjelenftis 6s a hang, amiket altalaban csak

a tobbi risz keszenlite es kipr6bal£sa utin erdemes a programba tenni. Ha pedig a munkamegosztis sor^n ezek

a reszek kulon ember(ek)hez kerulnek (ami helyes is), akkor ne a legjobb programoz6knak adjuk ki ezt a risztl

Persze. mindezek nemcsak erre a p£ly3zatra vonatkoznak, hanem birmilyen misrnunk^ra. S mig azt is meg-
jegyezzuk. hogy azirt bizonyos minosigu megjelenftis ennil a feladatnil - a 2. szempont miatt - szukseges volt.

Vegul is a beirkezett 47 programb6l 12 volt j6nak mondhati, ezeket a szakkoroket most nem soroljuk tel.

NYERO
NYERO
NYERO 2*1

1. FELADAT MEGOLDASA:

amiket m6g mondhatnak:
valamelyikit mondja, az 1.

Kezdo Odon tud nyerni, migpedig elsonek a 6-ot
kell mondania.
N6zzuk, miket v£laszolhat Masodik Odik:

1. Ha 36-ot vagy 24-et mond, akkor utana Odon
tudja a 2 kozul a masikat mondani, s ezutan Odik
kinytelen kimondani a 72-6t, s igy veszft.

2. Ha Odik 9-et mond, erre Odon 8-at valaszol,
ha pedig Odik mond 8-at, akkor Odon mondja
a 9-et. E lepespar utan a megmarado szamok,

12, 18, 24, 36 6s 72. Odik kovetkezik. Ha 72-dt mond, veszit, ha 24 6s 36
pont miatt szintin veszit. Ha a 12 6s 18 valamelyikit mondja, akkor Odon

nyugodtan ravaghatja a 2 kozul a masikat, s igy most mar Odik csak a 24, 36 6s 72 kozul valaszthat,
tehat veszit.

3. Odik a 18-at mondja. Odon valasza: 4. Ha Odik mond 4-et, Odon 18-at valaszol. A Iehets6ges szamok
ezek utan: 8, 12, 24, 36, 72. Ha Odik a 24, 36, 72 szamok valamelyikit mondja, akkor veszit (lasd 1. pont!),
ha a 8 6s 12 valamelyikit, akkor Odon a ketto kozul a masikat valaszolja ra, s igy mar Odiknak minden-
k6ppen a 24, 36, 72 kozul kell valamit mondani, tehat veszit.

4. M6g egy lehetoseget nem targyaltunk, ha Odik a 6-ra 12-dt valaszol. Erre Odon 9-et mond.
A Iehets6ges szamok : 8, 18, 24, 36, 72. Ha Odik a 24, 36, 72 valamelyikit mondja, akkor veszft.

Ha a 8, 18 valamelyikit mondja, akkor Odon a 2 kozul a masikat valaszolja, s Igy Odiknak megintcsak
a 3 ,,rossz" szam marad.
Lattuk tehat, hogy Odik barmit is valaszol, Odon a fenti stratigiat kovetve mindenkippen nyerni tud.
Ezzel allitasunkat belattuk.

2. FELADAT:

2. EZ A MENO
PRIMO NYERO!

Jatsszuk tovabb az osztojatikot

!

Allitasunk a kovetkezo: barmilyen 1 -nil nagyobb
szamot valasztanak alapszamul a j£t6kosok,
mindenkippen a kezdonek van nyero stratigiaja.
Olvas6ink feladata ennek az allitasnak a
(logikai uton tortino) bebizonyitasa

!

K6rjuk levAgni 6s a levelre felragasztani

I

Bekuldesi hatarid6: marcius 12.
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